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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS)  po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu 

aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Univerzita Karlova v Praze 

Domácí fakulta: Právnická fakulta 

Obor studia: Právo 

Hostitelská země: Slovinsko 

Hostitelská VŠ: Univerzita v Lublani, Filozofická fakulta 

Délka pobytu: 2 týdny 

 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  

na internetových stránkách DZS        ano  

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ne 

 

 

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu 

 

 Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě 

či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem) 

 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, 

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do 

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní 

příležitosti, tipy na výlety) 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 
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 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 

 

Text zprávy: 
 

Zahraniční pobyt 
 

Filozofická fakulta Univerzity v Lublani pořádá každý rok v červenci letní školu slovinštiny 

pro cizince. Tato nabízí buď dvoutýdenní kurzy ve dvou turnusech (první a druhá polovina 

července) nebo čtyřtýdenní kurzy. Studenti českých VŠ mají v rámci mezivládní dohody 

možnost dostat stipendium na jeden z dvoutýdenních kurzů, přičemž je zcela na nich, který 

turnus si vyberou.  

 

Samotné dopolední kurzy, které jsou pokryty základním poplatkem (který je placen ze 

stipendia) trvají od 9:00 do 12:30 vč. půlhodinové přestávky. Tyto jsou koncipovány jako 

intenzivní všeobecné jazykové kurzy zaměřené na rozvíjení všech 4 základních kompetencí 

(čtení, psaní, mluvení, poslech), a to ve zhruba vyváženém poměru. Počet studentů ve skupině 

se liší, pohybuje se zpravidla od 5 do 8. Dále jsou nabízeny za příplatek 158 EUR odpolední 

kurzy specializované na konkrétní oblast (konverzace pro začátečníky, gramatika, literatura a 

kultura).  

 

Účastníci letní školy jsou cizinci všech národností ze všech koutů světa, z nichž většina má 

alespoň jednoho z předků Slovince, někteří jsou tak částečně rodilými mluvčími, jiní však 

vůbec, dále lidé, kteří hodlají do Slovinska emigrovat, výjimkou nejsou ani akademici 

zabývající se Slovinskem nebo Balkánským poloostrovem obecně.  

 

 

Před odjezdem 
 

Pro dopravu do Lublaně jsem využil nabídky „Včasná jízdenka po Evropě“ od Českých drah, 

který vyšla z Prahy na 1076 Kč. Cesta trvá zhruba 12 hodin a zahrnuje 2 přestupy (ve Vídni a 

ve Villachu na slovinské hranici). Nabídky autobusových dopravců se pohybují ve stejné 

časové i cenové relaci. Na rozdíl od minulých let již MŠMT náklady na dopravu neproplácí. 

 

Pro občany ČR/EU víza samozřejmě potřeba nejsou. Cestovní pojištění mám celoroční od 

pojišťovny UNIQA pro držitele karet ISIC, tudíž jsem jej pro tento účel neřešil.  

 

 

Ubytování, stravování, doprava 
 

Byli jsme ubytováni ve studentské ubytovně Dijaški dom Bežigrad na sever od centra. Kvalita 

odpovídá evropskému standardu studentských kolejí/internátů, žádný luxus nebo velký 

prostor, ale vše čisté, denně uklízené. Menší nevýhodou je, že na jeden pokoj je pouze jeden 

klíč a tento se odkládá volně na stolek na recepci, odkud si jej může kdokoli vzít.  

V suterénu je kulečník, pingpongové stoly, nebo také pračka, sušička a žehlička, které lze 

využít za poplatek 4 EUR. 

 



Součástí ubytování v Dijaški domu je i strava, a to 3x denně. Opět, žádný luxus, ale většinou 

mi chutnalo.  

 

Pro dopravu po Lublani jsem na radu zkušenějších studentů využil systému městské 

cyklistiky – město Lublaň provozuje síť půjčování speciálních kol po celém městě. Za 

symbolický poplatek 1 EUR/týden si lze půjčit na určitých místech (jedno je hned přes silnici 

poblíž Dijaški domu, druhé na stejné straně silnice jako ubytovna kousek směrem do centra) 

kolo, které pak člověk vrátí do stojanu na jiném podobném místě. Vzhledem k tomu, že 

fakulta je vzdálena asi 4 km od ubytovny a vedle ní je stojan, jeví se tato možnost dopravy 

jako nejvhodnější, stejně tak jako na jakékoli jiné místo ve městě. Metro ani autobus jsem z 

těchto důvodů ani nevyzkoušel.  

 

 

Finance 
 

Vládní stipendium pokrývá školné na základní, dopolední kurzy, doprovodný program 

(celkem 540 EUR) a ubytování vč. Plné penze na Dijaški domu (údajně cca 250 EUR). Za 

odpolední, specializované kurzy se připlácí 158 EUR. Stipendium se nevyplácí, při 

přihlašování na letní školu uvede člověk do on-line formuláře, že faktura má být zaslána 

Ministerstvu školství Slovinské republiky. Je třeba si zakoupit učebnici, která stojí kolem 20 

EUR. 

 

Žádné nepředvídané náklady se nevyskytly, takže skutečně z vlastních zdrojů člověk hradí jen 

dopravu.  

 

 

Volný čas 
 

Doprovodný program se každý turnus liší, neboť někteří studenti se účastní letní školy celé 

čtyři týdny. Náš turnus zahrnoval např. úvodní slovinský večer s vystoupením folkové 

skupiny a večeří, koncert v baru, výlet do přírodního parku Rakov Škocjan, výlet s výšlapem 

na Vrhnik (pahorek kousek od Lublaně), „kulinářskou“ okružní cestu Lublaní (vždy jeden 

jídelní chod v různých restauracích), veslování na řece Ljubljanici aj. Doprovodný program se 

mi velmi líbil, byl dobře zorganizovaný, ostatně jako celá letní škola.  

 

 

S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního studia 
 

S žádnými jsem se nesetkal. Celé Slovinsko ostatně působí jako velmi dobře fungující země. 

Myslím, že v tomto aspektu je s ČR velmi podobné. Místní lidé vč. policistů navíc mluví 

zpravidla dobře anglicky.  

 

 

Další komentáře a doporučení 
 

Slovinsko je krásná země, rozhodně stojí za to udělat si o víkendu, kdy není výuka ani 

organizovaný program. výlet(y) mimo Lublaň. My jsme podnikli dva výlety, a to na jezero 

Bled (přírodní skvost) a na pobřeží Jadranu ve městě Piran, které je k nerozeznání o typických 

chorvatských nebo italských letovisek.  

 



 

Celkové hodnocení 
 

Studijní pobyt mi pomohl proniknout do jednoho z jihoslovanských jazyků, což byl můj cíl. 

Ač jsem byl úplný začátečník, byl jsem po úvodním pohovoru zařazen do středně pokročilé 

skupiny, kde jsme po absolvování kurzu dosáhli úrovně intermediate. Poznal jsem, že jako 

rodilý mluvčí češtiny jsem schopen si bez předchozích znalostí rychle osvojit schopnost v 

něm komunikovat. Studium slovinštiny mi pomohlo poznat, jak se liší slovní zásoba a 

gramatika aj. od jiných slovanských jazyků, které znám (čeština, ruština). Získané znalosti 

určitě využiji v dalším studiu.  

 

Rád bych poděkoval DZS, MŠMT, rektorátu Univerzity Karlovy i zahraničnímu oddělení mé 

fakulty, že mi pobyt zprostředkovalo. Hlavně však Ministerstvu školství Slovinské republiky 

za to, že mi pobyt zafinancovalo. 

 


